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A MAGYAR MŰFORDÍTÁS TÖRTÉNETE. 1772—1831.

VH. A  francziás iskola többi tagjai.
Természetes, hogy az az irány, melyben Bessenyei és Báróczy 

megkezdték a magyar nyelv és irodalom felvirágoztatásának nagy 
munkáját, a testörök körén kívül is talált buzgó követőkre. Ezek 
között mind munkálkodása jelességét, mind pedig termékenységét 
tekintve Péczeli Józsefet illeti a legelső hely. Ö tekinthető Bes
senyei letünte után a francziás iskola főnökének.

A franczia nyelvben való rendkívüli jártasságánál fogva, mely 
még arra is képesítette, hogy franczia verseket írjon, bele tudott 
hatolni eredetijének minden legcsekélyebb árnyalatába, fel tudta 
fogni annak nemcsak szavait, hanem szellemét is. S ezt a szellemet 
tudta ő mindig a legnagyobb hűséggel visszatükröztetni, míg az 
egyes mondatok fordításában gyakran távozott többé-kevésbbé az 
eredeti szövegtől. Nem tartotta lelkiismeretbe vágó dolognak, itt-ott 
néhány sort elhagyogatni, amott egy-egy gondolatot hozzá toldani. 
Ez állítást könnyen igazolhatjuk bármelyik műfordításából vett 
mutatványnyal, pl. ezzel:

A vitéz Herkulest hajdan mire vetted !
Az Omfál kedvéért guzsalyra ültetted !
Amaz erős Sámsont könnyen kézbe adtad,
Délila ölében mihelyt elaltattad ;
Nem jut-é eszedbe Antonius dolga,
Ki föld ura lévén lett érted rabszolga,
Mihelyt megkóstolta csókjaid hatalmát,
Menten el fel ej té Bóma birodalmát.
A szép Kleopátrát repülve kisérte,
S egy napon országát elvesztette érte.
Ily sok hérók után hát csak Burbon lészen,
Ki engem megtapod s téged csúffá tészen ?

Voltaire «Henrias»-a, IX. ének. 
(C’est tói, tu t’en souviens, tói dönt la main fatale 
Fit tomber sans eífort Hercule aux pieds d’Omfale 1 
Ne vit on pás Antoine amolli dans les fers 
Abandonnant pour tói les soins de l’univers,
Fuyant devaut Auguste, et te suivant sur l’onde,
Préférer Cléopatre á l’empire du monde ?
Henri te reste á vaincre, aprés tant de guerriers!)
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Míg az idézett helyen két sorral (a Sámsonról szólókkal) 
megtoldotta az eredetit, addig pl. a következőkben elhagyta annak 
egyik-másik gondolatát:

Nem messze Párishoz, egy kies mezőben,
Melyben a Sequana fut egész erőben,
A bol ma Apollo s Minerva lakozik,
Maga a természet vígan mulatozik,
Itt melynek zöld füve öltözött bíborban,
A nyomorult Valér szállott ott táborban.

(Du cóté du couchant, prés de ces borda fleuria,
Ou la Seine serpente en fuiiant de Paris,
Lieux aujourd’ hűi charmanB, retraite aimable et pure 
Oü triomphent les árts, oú se piait la natúré,
Théatre alors sanglant, des plus mortels combats 
Le malheureux Valói8 rassemblait ses soldats.)

Eléggé bizonyítja ez a két mutatvány, hogy hűség dolgában 
Péczeli sem igen múlta felül a testőr iskolának csak az imént tár
gyalt tagjait. De igenis fölülmúlta mindnyáj okát, a mi illeti nyelve 
költőiességét, alexandrinei dallamosságát, s végre gördülékeny ma
gyarosságát. Ezeket a tulajdonságokat pedig annál inkább kell 
csodálnunk, mert tudjuk, hogy Péczeli valóban képzelhetetlen 
gyorsasággal dolgozott. Nincs igaza Kazinczynak, midőn azt 
mondja Péczeliről, hogy «csak a munkát hozta által, de nem annak 
nyelvi -szépségeit is*. Én inkább megfordítva mondanám : a mun
kát teljesen nem hozta át, de annak nyelvi szépségeit igenis a leg
több esetben vissza tudta adni.

Péczelitől a következő műfordítások láttak napvilágot: 
I. Zayre, Voltairetől; 2. ugyanannak Henriása; 3. Young éjszakái 
és egyéb munkái; 4. «Haszonnal mulattató mesék, melyeket rész 
szerint Aesopusból vett, rész szerint maga csinált*; 5. A hazaszerete
téről s a jó hazafiak kötelességeikről folytatott levelezés Philopatrus 
és Commodus között; 6. Szomorujátékok, melyek francziából for- 
díttattak (Voltaire Mérope-jaós Tancrédeja); 7. Voltaire «Alzir*-ja 
8. Hervey Siralmai és Elmélkedései. Ezenkívül fordított még Péczeli 
theologiai munkákat is, továbbá külömböző fordított czikkel gyara
pította • Mindenes Gyűjtemény*-ét.

Az a szabadság, melylyel Péczeli Voltaire «Henriás»-ának le
fordítása alkalmával élt, sok helyütt keltett nemtetszést. Csak
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hamar újra megpróbálkoztak e remekműnek nyelvünkre való 
átültetésével; ez ujabb fordítások közül a Szilágyi Sámuelé1) ér
demel legnagyobb elismerést. Sőt ez bizonyos tekintetben felül is 
múlja a Péczeli fordítását: felül múlja annyiban, amennyiben en
nél sokkal hívebb s ezért sok helyen erőteljesebb is. A ki ugyanazt 
mondja, a mit Voltaire mond, mindenesetre jobb dolgot fog mon
dani Péczeli Józsefnél. Én azért, bár ismétlem a Péczeli nyelvéről 
föntebb mondott dicséretet, mégis a Szilágyi Sámuel fordításának 
adok előnyt, mert ebből legalább hű képét nyeljük az eredetinek. 
Ha arról van szó, hogy egy Voltairet fordítsunk, nem szabad neki
mennie egy Péczeli Józsefnek, hogy kénye-kedve szerint toldjon 
foldjon a műben. A ki kezébe veszi a «Henriás» fordítását, nem 
arra kiváncsi, mit mond Péczeli, hanem arra, mit mond Voltaire !

A francziás iskola kiválóbb műfordító tagjai közé sorozzuk 
báró Orczy Lőrinczet is. Bár kevés olyan verse van, mely elé oda 
tette annak a szerzőnek a nevét is, a kiből fordította: de, hogy 
költeményei közt igen sok a fordítás, maga is bevallja a «Költe
mény es holmi egy nagyságos elmétől* előszavában: (Egyébiránt 
megvallom herczegségednek, hogy én is leginkább csak fordító 
vagyok.* Nem féltette müveit a maga kora bölcseitől, hanem an
nál inkább Cicero, Seneca, Vergilius, Ovidius, Horatius, Popé, 
Boileau, Voltairetől.

• Ha ezeknek jutok valaha horgára-----
Megtépnek, akadván, kiki a tollára.*

Kéri is a közönséget, hogy lopásait ne vegyék szigorúan 
mert «a lopó czélja szent volt: idegen termékeket ültetni át a ha
zai literatúra sivár földjébe*.

Hogy mekkora szabadsággal fordított Orczy is, kitűnik ab
ból a kis Horatius-féle mutatványból is, melyet e munka első czik- 
kében adtam. Boetius verseinek fordításáról ő maga is ezt jegyzi 
meg: >Nem dicsekedem, hogy fordításom szóról-szóra egyez, sőt 
akarva a fabulás históriákhoz tartozó hasonlatosságokat kihagy
tam.* Apróbb költeményeken kivül fordította Orczy Wieland 
«Agathon»-ját is 1778, melynek utolsó könyvéből a «Magyar Mu- 
zeum» ugyanazon évi kötete hozott mutatványt.

*) Voltér urnák Henriása, magyar versekben franczia nyelvből for- 
dittatott a Tiszán túl lévő reformátusok districtusának néhai nagyérdemű 
superintendense idősb Szilágyi Sámuel úr által. Pozsony, 1789.
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Szorgalmas műfordító volt Ányos Pál is, csakhogy fordításai 
fájdalom nagyobbrészt még máig is lappanganak, talán a nagy 
esztergán családi levéltárban. Ányos munkáinak Aigner-féle kiadá
sába csak egy Ovidius-féle heroid-fordítás van fölvéve. Az 1798-iki 
első kiadásban Bacsányi e darab mellé következő jegyzetetigtatta: 
Fordította-e Ányos Ovidiusnak más eféle leveleit, nem-e: nem tu
dom bizonyosan. Én ennél az egynél többet nem láttam. Egy 
érdemes barátja azt irja, hogy Ányos uyolczat fordított, de melye
ket ő sem látott.* Endrődi is megjegyzi Ányos életrajzában, hogy 
Ányos írói pályája kezdetén Barcsaynak fordításokat küldött Nagy- 
Szombatra. Csakugyan nem is lehetne elgondolni, hogy ő, a ki any
ujára szerette Bessenyeit és Báróczyt, és akkora szorgalommal 
foglalkozott a régi classicusokkal, különösen Vergilius, Horatius 
és Lucanussal: ne fordított volna többet, mint egyetlen Ovidius- 
féle heroidet. Ez az egy fordítás csak annyiban mondható sikerült
nek, a mennyiben az eredetinek jól el van találva a hangulata. 
Hogy máskülönben nem érdemel nagy dicséretet, láttatja az a pár 
sornyi mutatvány is, melyet Ányos Ovidius-fordításából «A mű
fordítás fogalmáról* szóló fejezetbe szőttem bele.

De hát az a szabadság, melylyel a francziás iskola eddig em
lítettük tagjai éltek, valóságos rabszolgai hűségnek tűnhetik föl, 
összehasonlítva e kornak némely más, még pedig igen népszerű 
írójával. Ilyen népszerű író volt kivált «Vitéz Kónyi János, Ma
gyar Hazának hadi szolgája*, a ki a műfordítás terén bár számra 
nézve igen, de minőségre nézve épen nem bámulatra méltó te
vékenységet fejtett ki. Maga is elmondja különben a «Díszes erköl
csökre tanító beszédek#1) előszavában, hogy «ámbátor az eredeti 
írástól helylyel-közzel majd a verseknek, majd pedig a leveleknek 
iöbbítésekkel dolgozván, (sic!) elkanyarodtam is: de mindazonáltal 
-a dolgoknak értelmét lehetőképen rakonczázván, megtartottam.* 

Ezt a kacskaringós stílust, melyben e néhány sor is írva van, 
Kónyi «csiklandós ujdoni magyarság*-nak mondta. Ez a «csiklan
dós ujdon magyarság* aztán ilyen fordításokra vezetett:

«Le caractére de Mézence, roi de Tyrenne, est assez connu.* 
Metezensznek, a Tirrhénum beli királynak, az ő magaviseletivel

*) Díszes erkölcsökre tanító beszédek, melyeket nagyobbrészt Mar- 
montel Írásiból ősszedegettetvén, magyarra fordított Kónyi János, Magya* 
Hazának hadi szolgája. Pest, Vaigand, 1775.
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lett híre s neve elegendőkópen tudva vagyon az olvasást kedve- 
löknél. — Dans l’áge, ou ótoit Mézence, la jalousie suit de prés 
l’amour. Az akkorbéli esztendőt, mely Métszensz idejével jára, 
közönségesképen a szerelemféltés követi nyomban.))

Kónyi már nem elégszik meg egyes mondatok kihagyásával 
és beletoldásával: ő ezt egész levelekkel viszi véghez. így pl. 
beletoldott egy helyen valami hosszú verselményt, melyről az ere
detiben csak említés van téve, csupán abból az okból, hogy appli
kálhassa olvasóinak a «hadi Múzsa* efféle termékeit:

Szerelmed szikrái nagy tüzet szereztek,
A mely éjjel-nappal lobban, dobban, jobban 
Mint az Etna lángal, gyűl, fül, dúl ujjobban.
Igazán mágneskő a te tekinteted, —
Csókra termett képed, ép minden termeted,
Melyért sok láb fárad, árad, várad, nyárad,
De akkor lesz kárad, ha szépséged szárad*.

Kónyi lefordította Demokritost, Gessnert s még egy csomó 
más írót, a mely fordításokban különösen azt akarta demonstrálni, 
hogy idegen szók használata nélkül is lehet magyarul írni. Ka
zinczy is gúnyolódva emlékezik meg a becsületes igyekvésü hadfi 
e buzgó szándékáról Báróczy életrajzában.1)

A francziás iskola műfordítóihoz sorolom még e hármat: 
gróf Teleki Ádám, dobokai főispánt és II. József császár alatti ki
rályi komiszáriust, a ki 1773-ban lefordította Comeille Cid-jét 
alexandrinusokban; Kovács Ferenczet, a ki Boileau «Pulpitus-át» 
ültette át és végre egy «Névtelen *>t, a ki Voltaireből fordítgatott.

*) Kónyi összes műfordításai a már említett Marmontel-féle meséken 
kívül a következők: 1. Flórentz és Lion vitézeknek története. Nagyvárad. 
1810. 2. Első hajós (Gessner). Budán (?). 3. Unalmas időkre szabható mulató 
óra. 4. Orfeus és Euridice. Pest, 1774. 5. Gróf Waltson vagy a szubordi- 
nátzió, szomorújáték. Pest, 1782. 6. Várta-mulatság avagy Sármánt és Flo- 
rentina történetei. Pozsony (1774, 1831, 1859, 1860). 7. Ábel Kain által 
lett halála (Gessner). 1775. 8. Erkölcsös mesék és előbeszélések (Gellert). 
Pécs, 1776. 9. A mindenkor nevető Demokritos folytatása, avagy okos lele- 
ményü furcsa történetek. Buda, 1785. 10. A paraszt ember Magyarországon 
micsoda és mi lehetne? (Teschedik Sámuel), Bécs, 1785. 11. Ganganellínek 
vagy XIV. Kelemen pápának levelei. Buda, 1783. 12. A mindenkor nevető 
Demokritos. Buda, 1784. 13. Elmefuttatások, avagy Bellebellének és Kar- 
pellónak tündéréé története. Buda, 1792.
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Teleki Ádám nyelve hasonlít Teleki Józseféhez, azzal a külömb- 
séggel, hogy 'nincs annyira eltarkítva újításokkal, mint emezé; 
Kovács Ferencz «szeszélylyel» fordít, de kényelmes áradozással; 
végül a Névtelennek különösen dKandid»-fordítása folyékony, jó 
magyarossággal van írva, nem tévesztve szem elől a hűség köve
telményét sem.

A franczia iskola műfordítói, mint az eddigiekből látható, 
általában nem igen voltak hű fordítók. Az egy Báróczy magaslik ki 
közülök, mint a ki a magyar széppróza nemesítése körül halhatat
lan érdemeket szerzett. Követői nagyon kevés kivétellel bő árado- 
zásban engedték veszendőbe menni nyelvünk ritka erejét és mű
fordításaikkal csak azt érték el, hogy közvetítették a franczia és 
részben az angol irodalommal való megismerkedést, és ez által 
befolyást gyakoroltak költészetünk eredeti termelésére is.

VHI. A  klasszika! iskola műfordítói.
Míg Bécsben a testőrök a műfordításnak egész uj irányt ad

tak, amennyiben kivált az addig nálunk nem igen ismert fran
czia és angol irodalomra fektettek súlyt, addig idehaza buzgóan 
folytatták a classicai irodalom remekeinek a hanyatlás korszaká
ban majdnem teljesen félbe szakadt átültetgetését. Csakhogy míg 
a testőrök koráig a római és görög poétákat jobbára magyar 
alexandrinekben adták vissza, addig most oda irányult fordítóink 
törekvése, hogy az anyagi hűség mellett el ne hanyagolják az ala
kit sem. A régi remekírók formáihoz való alkalmazkodásnak aztán 
meg volt az a jó következése, hogy műfordítóink nyelve a franczia 
iskola áradozásával szemben mind tömöttebbé lett, és hogy így 
végre létesülhetett a magyar költői dictió is, melyet a Bessenyei 
követőinél hiába keresünk. Ezek csak a magyar szépprózát segítet
ték talpra; a magyar rerselési nyelv megalkotásának dicsősége a 
classicai iskolát illeti.

Első, a ki irodalmunkban klasszikái versek alak- és anyaghű 
fordításával lépett a nyilvánosság elé, Baróti Szabó Dávid volt.1) 
Tekintve, hogy neki a forma még az eredeti verseknél is nagy ne
hézségére volt, nem lehet azon csodálkozni, hogy a fordításokban

l) Új mértékre vett külömb verseknek három könyvei. Kassa, Lan- 
<lerer, 1777.
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is csak ügy gy el-bajjal tudott vele megbirkózni. Az "Elegyes Ver
sek •»-ben néhány horatiusi ódát találunk, melyek azonban amel
lett, hogy darabosan, nehézkesen vannak fordítva, hiiség tekinte
tében is sok kivánnni valót hagynak hátra.

A «Paraszti majorság* *) fordítása azonban, mely két évvel 
az «Elegyes Versek» után látott legelőször napvilágot, már hűség- 
tekintetében is meglehetősen kielégíti az olvasót, bár Szabó is
megenged magának némi aprólékos változtatást az eredetin. Meg
próbálkozott Miltonnal is, kinek «Elveszett Paradicsom #-ából 
Bacsányi «Magyar Múzeumjában közölt mutatványokat. Nagyon 
rossz gondolat volt Szabótól e fordítás alapjául nem az eredetit, 
hanem egy az eredetiből Neumann által rövidített latin kidolgozást 
venni; természetes, hogy ilyen körülmények közt a Szabó «Elve
szett Paradicsom#-a csak halvány visszképe lehetett a fenséges 
eredetinek; a formát illetőleg is nem ezt, hanem Neumann hexa
meteres munkáját követi.

Legjelentékenyebb fordítása az «Aeneis#,8) melynek átülte
tését rövid három év alatt fejezte be; ezzel a müvével Baróti 
Szabó Dávid nemcsak a maga addigi fordításait múlta felül, hanem 
felülmúlta vele, Révait kivéve, valamennyi vetélytársát is. Nem 
túlzott dicséretet mond Toldy, midőn akkép nyilatkozik Szab6  
Dávid Aeneiséről, hogy sok ideig ez volt egyetlen éldelhető Ver- 
gilius-fordításunk.

De persze ebben a fordításban is megvannak azok a hibák, 
melyek Szabót általában jellemzik. Sünien akadnak benne ilyen
féle széthányások:

• A várost isten győzhette, nem emberi kéz meg*.
. . . .  «Sem járni siralmas
Verssel más neviben kedvem nem tartja keresztül#.

A szórend e latinosságán kívül találni Barótinál tömérdek 
egyéb idegenszerűséget is, bár másrészt be kell vallani, hogy a nép 
nyelvét is kitűnően ismerte és, ott a hol, alkalmazta is. Ezért már

*) Paraszti Majorság, fordította Vanierből Baróti Szabó Dávid. 
Kassa, 1779.

*) •Virgilül8 Énéisse*. Az I. köt. (I—V. ének) Bécsben Doll Antal 
költségén jelent meg 1810, a második kötet pedig Pesten, Trattner költ
ségén 1813.
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Arany János is megdicséri «Prózai dolgozatai #-bán; de ugyan- 
csak ő rója meg azért, hogy «idegen nyelvsajátság szolgai másola
tára veti fejét#.

A classicai iskola műfordítói Borában Révai Miklós nevét is 
kell említenünk. «A történeti nyelvészet atyja# — ahogyToldy 
nevezi — írói pályáját műfordítással kezdte meg. Első irodalmi 
kísérletei Tibullus, Propertius és Catullus-féle versek fordításai, 
illetőleg átdolgozásai voltak. 1787-ben megjelent «Elegyes Versei# 
közt találjuk Bion halottas énekét és Sonnenfels egy pásztori 
játékát. Cicero művét, a «Scipio álmá»-t, is átültette, de ezt tőle 
Miller Ferdinánd Jakab, a nemzeti muzeum egykori igazgatója, vá- 
radi tanár korában ellopta, hogy aztán a saját nevével, mint a 
maga müvét bocsássa közzé.1) Anakreon és Sappho-fordításai mel
lett különösen Homerje érdemel nagy figyelmet. Révai az Ilias fordí
tásából, fájdalom csak az első éneket adta ki az «Erdélyi Muzeum-# 
bán, de ez az egy ének is elég volt arra, hogy túlszárnyalja kortársai
nak vergiliusi dolgozatait. Mind nyelv, mind pedig verselő ügyesség 
tekintetében határozottan maga mögött hagyta Baróti Szabó
• Aeneis#-ót, mely pedig egyike volt ez időszak jobb fordításainak. 
Méltán lehet fájlalnunk, hogy Révai nem folytatta a megkezdett 
munkát, s nem ajándékozta meg nemzetét az egész Iliással.

A klasszikái irány kezdeményezői sorában foglal helyet Rájnis 
József is, a ki az antik mértékű verselés terén legelőször egy olasz
ból hexameterekben fordítottt Sannazaro-féle epigrammal lépett 
fel. Nagyobb müvei: a «Magyar Virgilius,#9) melyben az Aeneis 
költőjének eklogáit nyújtotta, azután pedig a «Georgikák», melyet 
azonban csak halála után adott ki egyik legjobb barátja, Kondé.8) 
Hozzá fogott az Aeneis fordításához is, de már ezt nem fejezhette 
be. Apróbb műfordításai a «Magyar Parnasszus# czímű munkában 
jelentek meg; ezek többnyire görög és latin lyrikusok átülteté

' )  Miller 1780-ban adta ki e fordítást Nagyváradon. Révai a tolvaj- 
láaért úgy boszulta meg magát, hogy 1780-ban 6 is kiadta a tScipio 
áimá*-t, még pedig Millernek dedikálva. «Ugy megszeretted egyszer —  
íjy szólt az ajánlásban —  Scipionak tőlem fordított Álmát, hogy azt szinte 
sajátoddá akartad tenni.#

*) Magyar Virgilius, első darab. Máró Virgilius Publiusnak Eklogái. 
Pozsony, 1789.

•) A magyar Virgilius második darabja. Máró Virgilius Publiusnak 
Bnkolikái. Pest, 1814.
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sei, megtoldva a csak kéziratban levő második kiadásban egy ilyen 
czímű müvei: «Az Ikerek, köztettetmény szabadon Plautus után.# 
Már szó volt róla, hogy Rájnis a műfordítás elméletéről is ir t ; 
egy a «Magyar Virgilius#-hoz csatolt«Toldalék#-bán kikel Bacsá- 
nyinak «a fordítás mesterségének reguláiról# mondott Ítélete ellen, 
megczáfolni iparkodván annak szoros hűséget követelő elveit. 
E válaszra Bacsányia «Magyar Muzeum# III. füzetében írt repli
kát, melyre aztán Rájnis az «Apuléjus tüköré#1) czímű satirikas 
értekezéssel felelt. Ebben a vitatkozásban Rájnis durva szenvedé
lyességgel bántalmazta ellenfelét, a ki annak tudatában, hogy ré
szén az igazság, komoly higgadtsággal czáfolta meg az ellene fel
hozott s nem ritkán személyeskedő érvekei Ezekben a vitairatok
ban kifejtett elveihez képest nem is tartotta ö nagyon szem előtt 
az anyagi hűség követelményét, ámbár meg kell vallani, hogy sok
kal inkább ragaszkodott eredetijéhez, mint a mennyire ő azt szük
ségesnek mondta. Rájnis sokkal könnyebben bánik a klasszikus 
formával, mint Baróti Szabó, s ezért verselése folyékonyabb is, 
magyarosabb is. Latinismus csak elvétve akad benne, sőt ezt any- 
nyira kerüli, hogy inkább lesz parasztos, mint idegenszerű. Az ele
gáns latin költő finomságait többnyire elejteni kénytelen, rovására 
a hűségnek, de előnyére a magyarosságnak.

Baróti, Révai és Rájnis alapvetői voltak a klasszikái isko
lának, melyhez aztán irodalmunknak igen sok jelese csatlakozott. 
Híve lett az iskolának működése első időszakában Kazinczy is, a 
kinek idevágó munkásságáról azonban utóbb lesz szó. Itt minde
nek előtt még Verseghynek, annak idejében olyan nagy zajt csa
pott felléptéről kell megemlékeznünk.

Ismeretes dolog, hogy Verseghy a magyar nyelvészet ügyé
nek mennyire ártott az által a makacs empirismus által, melyet 
grammatikáiban követett; az «általános szokás# volt neki mérvadó 
mindenben, «habár ellenkezzék is az analógiával, etymologiával, 
és eufoniával#. Ezzel az általa annyiszor a mennyiszer hangozta
tott, alapjában jogosult, de túlzásában téves tannal szemben érde
kesnek tűnhetik fel, hogy Verseghy a műfordító miképen czáfolta 
meg Verseghyt, a nyelvészt. «Maradványai»-nak bevezetésében

*) Apulejus tüköré, melyben a kassai Profceusnak képét és annak 
sokféle tűnését láthatni. Huszonöt jelenésben. Nyomtatásban csak két jelenés 
látott belőle napvilágot; a többi a Toldy-féle kéziratok közt van meg.
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ugyanis ezt a pár sort találtam: «Ámde azt viszontag merészlem 
igémi, hogy abban az analógiának, etymologiának és euphoniának 
regulái szerint rendbeszedett és így törvényesen cultivált magyar 
nyelv nélkül szűkölködni nem fog.»

És csakugyan Verseghy be is váltotta ezt az Ígéretét. Fordí
tásai azért mégis csekély becsüek, azok: először is, mert nagyon is 
emlékeztetnek a francziás iskola terjengős szélességére, másod
szor pedig, mert a latin költő ki van bennök vetköztetve eredeti 
jelleméből. Verseghy azt hitte, hogy tán költőiesebbé teszi fordí
tásait, ha egy-egy név elé odarak négy-öt jelzőt; pedig csak azt 
érte el vele, hogy dagálya sok helyen élvezhetetlenné teszi azokat, 
íme egy-két példája izetlenkedésének:

(Quae Páter, ut summa vidít Saturnius arcé,
Ingemuit.)

Atyja világunknak s fejedelme az isteni nemnek,
Jupiter ennyi gonoszt látván a mennyei várból 
Pözsgeni a földön, érzékeny szíve megindult.

(Nunc mihi, qua totum Nereus circumsonat orbem,
Perdendum est mortale genus.)
Most valamerre öreg Nereus környékezi zúgó 
Habjaival partos kerekét a földi tekének :
Mind egyszerre le kell színéről ráznom az embert.

Verseghytől a következő műfordítások láttak napvilágot:
1. Eduárd Skócziában, avvagy egy szökevénynek az éjszakája, va
lóságos történetből csinált nézőjáték, három felvonásban, melyet 
franczia nyelven írt Düvál. . németre szabadon fordított Kotzebue. 
Pest, 1805.2. Publius Ovidius Naso Formaváltozásai magyar hexa- 
metrumokban. (A föntebb idézett «Maradványok#-bán.) 3. A le
bilincselt Prometheus, Aeschylustól, egy régi görög dramatikus 
poétából, mythologiabéli jegyzésekkel. Buda 1792. 4. Kotzebue, 
A szerelem gyermeke, egy nézőjáték öt felvonásban. Buda, 1792. 
4. A formenterai remete, egy néző-, s egyszersmind énekes játék. 
(Endrődy «Magyar Játékszín»-ében jelent meg.) 6. Horatius Pí
rokhoz írt levele. (A «Mi is a poezis» czimű könyvben.) Buda 1795.
—  Érdekesnek tartom megemlíteni, hogy Verseghy fordította le 
legelőször magyarra a «Marseillaise»-t.

A klasszikus iskola legkitűnőbb, és általában egész irodai-
Philologial Kőrlflny VO. 6. 43
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műnk egyik legjobb műfordítója Virág Benedek volt. Ami Báróczy 
volt prózánkra, Virág ugyanaz volt verselésünkre nézve: előké
szítője annak a nagy átalakulásnak, melyet Kazinczy teremtett a 
magyar irodalomban. Kötött alakú müvet alak- és anyaghíven ná
lunk Virág Benedek fordított legelőször. Csodálatra méltó erővel 
tudta hozzá szabni még akkor részben fejletlen nyelvünket a ró
mai klasszikusokéhoz, és abban a szűk mederben, melybe az 
eredeti bele kényszeríti, olyan biztonsággal mozgott, mint előtte 
senki, s utána is nagyon kevesen.

Küzdenie kellett formával és nyelvvel, s hogy e küzdelemben 
nem maradhatott mindig győztes, azon senki sem fog csodálkoz
hatni. Találni biz ő nála is egyes szokatlan szó- és mondatfüzéseket, 
melyeket a metrum parancsoló ereje tukmált a versre ; de hát az 
ilyen hibák nála aránylag csak ritkán esnek meg. A feltűnőbbek 
közül idejegyzek egyet:

Hogy vasát kapván, köszörülte Róma,
Melylyel a perzsák feje hullna méltán,
Csak kevés ifjú, az atyák bűnéért 

Hallani fogja.

(Audiét cives acuisse ferrum,
Quo graves Persae melius perirent,
Audiét pugnas, vitio parentum 

Rara iuventus.)

Ismétlem, hogy az efélék Virágnál csak hébe-korba fordul
nak elő, s azért igaz mértékkel mér neki Toldy, midőn ekkép di
cséri : «E munka (Horatius-forditás) által Virág homályt vont min
den elődeire. . . s bár a sebesen haladó idők e fordítást sok rész
ben elavították, szerencsés utódját mind e napig várjuk.*1)

Virágnak a klasszikus irodalomból eszközölt műfordításai kö
zül legnevezetesebb Horatius ódáinak átültetése,8) mely abban a 
korban igazán csodálatot érdemelt. Ehhez legközelebb az ő Cicero- 
íordításai állanak,8) melyekben a latin szónok klassziczitását majd

*) Ma már ez a «szerencsés utód* megvan: Barna Ignácz szemé
lyében.

*) Quintus Horatius Flaccus ódái. Buda, 1824. Új kiadás, Pest, 1863.
Epodusok Horáczból. Buda, 1817. — Poemák. Buda, 1811. (Eredetiek ég
Horatius-félék.)

8) Laelius vagy Cicero beszélgetése a barátságról. Pest, 1802. Az idősb 
Cato vagy Marcus T. Cicero beszélgetése a barátságról. Pest, 1813.
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nem sikerűit teljesen elérnie. Virág fellépte nem jelez ugyan kor
szakot prózánk történetében, mint pl. Pázmáné vagy Báróczié, 
de az tagadhatlan, hogy az 1772-től Kazinczy haláláig lefolyt idő
nek Báróczy és Kazinczy után ő volt legjelesebb prosaicusa. Ho
ratius ódáin kívül lefordította még Virág annak «Poetica »-j át is,1) 
mely azonban kezei között nagyon ellapult s a benne felhalmozott 
sok idegen, főleg deák szó miatt nem igen élvezhető. Jobbak en
nél azok a satirák és epistolák2), melyeket a római lyricusból nyel
vünkre átültetett, de ezek sem érik el az ódák, hangzatosságban, 
egyszerűségben és lehetőleg szigorú hűségben nyilatkozó tö
kélyét.

Dayka Gábort sem hagyhatjuk e helyen említetlenül; bár 
nem sok fordítása maradt fenn, de nagyon előmozdította a mű
fordítás ügyét azáltal, hogy a pesti növendék-papságot ő buzdí
totta idegen munkák átültetésére; a fordított munkákat átnézte s 
azok rendesen az ő javításaival kerültek sajtó alá. Ovidius heroid- 
jeiből szeretett leginkább fordítani, s e nembeli munkái közül egy
néhány belekerült verseinek Kazinczy által eszközölt kiadásába is. 
Folyékonyan és hangzatosan ültette át kedvencz költőjét, bár kel
leténél nagyobb szabadsággal.

IX. A  klasszikái iskola jelentéktelenebb műfordítói.

Baróti, Rájnis és Révai nyomába hosszú sora lépett az után
zóknak, akik a régi klasszikái irodalmak remekeit nagy ügybuzga
lommal ültették át nyelvünkre. Ma már az irodalom-történet alig 
említi nevöket, s csak egy-kettőnek emlékezete van megmentve a 
feledéstől. E specziális tanulmányban azonban helyén valónak 
látszhatik, sorba venni a dii minorum, sőt a dii minimorum gen- 
tium-okat is; az ő szereplésük is hozzájárulhat irodalomtörténe
tünk e korszakának minél alaposabb megismeréséhez.

A klasszikái iskola jelentéktelenebb műfordítóinak sorát 
Fábchich Józseffel kezdjük meg. a kinek hanyag és ízléstelen ver
selését Kazinczy is gúnyolta mára * Tövisek és Virágokéban, ahol 
e szókat adja ajkaira:

*) Horácz «Poétikái-ja. Pest, 1801.
*) Satirák Horatiastól. Buda, 1820. — Eurydice. Pest, 1814. Episto* 

Iák: eredetiek és Horatius-félék.)
43*
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• Az kilencz szüzek zordon
Cziterát adának énnekem. Ijedéssel fut
Zöngésök elől az, a kire nem hunyorgattak,
De nem fut a kit felavatának és érti 
Hogy nincs tulajdon köcsök hiján.»

Nagy volt Fábchichban az igyekezet, de kevés a nyelvi és 
poétái érzék. Görög lyrikusokból fordított egy kötetre valót, s azt 
Győrött, a hol Benedek-rendü tanár volt, ki is adta.1) Görög tragi
kusok átültetésével is foglalkozott, nevezetesen lefordította Aes
chylus, Sophocles és Euripides tíz tragédiáját; de ezek sajtó alá 
nem kerültek. Toldy említi, hogy kéziratban látta őket Ivanics pesti 
antiquariusnál.

Kovásznai Sándor Plautus és Terentius egy-egy vígjátékát,2) 
továbbá Cicero néhány művét8) fordította le, még pedig nagyon 
középszerűen. «De hát így kell-e fordítani Cicerót ?!» kiáltott fel 
a Kövásznai-féle fordítás átolvasása után Kazinczy.

Hoblich Márton, a magyar tudós akadémiának levelező tagja, 
szintén Ciceróból fordíthatott; nagyon jól birta a classicai nyel
veket és a magyart is, de azért még sem tudott írójával boldo
gulni; teljesen ellapítá Cicerót. Lefordította Hoblich Goethe 
«Götz v. Berlichingen»-jét is, de e fordítás — épugymint sok ere
deti színműve — csak kéziratban maradt fenn.

F'ejér Antal Barclajus János új latin költő «Argennis» czímű 
eposát4) ültette át irodalmunkba, melyet K. Boér Sándor5) is lefor
dított. Mind a két fordítás egyaránt gyarló. Hogy fogalmat nyújt
sak arról a rettentő darabosságról, melylyel az e korbeli fordí
tók egyrésze megkinozta olvasóit, íme egy mutatvány Fejér «Ar- 
genis»-éből: « Szelet képző sietségéhez képest nem nyargalhatott

*) Magyarra fordított Alcaeus, Sappho, Stesichoros, Ibycus, Anakreon
Bacchilides, Simonides, Alkinan, Arcliiloclius. Győr, 1804.

*) Két komédia, melyek közül az egyik Plautusból, a másik Teren-
tiusból vétetett. («Mostellaria» és «Andria*.) Kolozsvár. 1782.

8) Cato, Laelius, Paradoxiumok és Scipio álma. Kolozsvár, 1782. —  
Cicero, az embernek tisztéről és kötelességeiről írt három könyv. Pozsony, 
1795.

*) Barclajus János Argennise, melyet néhai Tekintetes Nemes Fejér 
Antal deák nyelvbül magyarra fordított. Eger, 1792.

5) Bárkláj Argennise, Deákból szabad fordítás K. Boér Sándor által. 
Kolozsvárott és Szeben, 1792.
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alatta levő vezérekkel ösztönzött paripája, ábrázolván kiáltása Ba- 
khus tisztelőinek Frigyia tartományában vagy Fébe városában tar
tatott ünnepeknek történetével dühösködő ordítását.» S e stílust az
zal igazolták vagy jobban: mentették, hogy «nem kívánják az ol
vasókat csigázott szókkal és erőltetett magyarsággal terhelni.» 
Az «erőltetett magyarság))-gal persze Báróczira czóloztak!

A Péczeli fordító-iskolájához sorolom T. Visky Pál gyalai 
prédikátort, a ki «Magyar Ovidw-ot1) bocsátott közzé. Abból a naiv 
szempontból indult ki, hogy neki az eredetit még szépítenie kell: 
«a holott az eredeti nyelv némi kellemetes eleven matériáról csak 
keveset szól, olyan helyen a magyarban csak egy kis poétái czicze- 
futások, bővebbecske leírások, kiereszkedések tapasztaltassanak*. 
Még azt az ízetlenséget is elkövette, hogy minden metamorphosis 
végére — «tanúság»-ot függesztett. Hogy mivé lett a Péczeli mér
tékletesen élvezett szabadsága tanítványai kezében: hadd láttassa 
ez a néhány sor:

Nem feküdt emlékem nagyobb gond fejemen,
Nem esett nagyobb gond atyai szivemen,
Dicsőségem tüze jobban nem lobogott,
Nyughatatlanabból szivem nem dobogott,
Mikor czélba vettek ama gyilkos hadak,
Amaz óriási dühös fene vadak,
Mikor ki-ki száz-száz karral dolgozának 
Hogy égéstől együtt engem elfognának.
(Non ego pro mundi regno magis anxius illa 
Tempestate fűi, qua centum quisque parabat 
Iniicere anguipedum captivo brachia coeli)

Bádai Gedeon, a róla elnevezett metrumos-rímes formának 
meghonosítója a magyar irodalomban, az Aeneis fordításába ka
pott bele, még pedig négyesekben. Ez érdekes fordításnak egy tö
redéke a Magyar Múzsa 1788-diki évfolyamában, továbbá az Orpheus
II. kötetében jelent meg. Ugyancsak e folyóiratokban láttak nap
világot apróbb fordításai is, melyeknek nagyobb része azonban el
veszett.

Fekete János tábornok, a ki Voltaire személyes barátságá-

') Magyar Ovid. Az Átváltoztatásokról. Viski T. Pál gyalai prédikátor 
által. Kolozsvár, 1802.
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val dicsekedett és maga is adott ki egy franczia verskötetet «Mes 
Rhapsodies* czimmel, Ovidiusból fordítgatott. Fordításának kéz
iratát a nemzeti muzeum könyvtárában őrzik.

Forrai András «Justinusnak Trogus Pompeins XLIV. köny
veiből kiválogatott rövid ékes historijá» -t adta ki Egerben 1781-ben.

Hatvani Pál Plutarchusnak a gyermekek neveléséről írott 
könyvét, Aesopus meséit és egy «Klementina vagy a testamentom» 
czímü német vígjátékot adott ki síma fordításban.

Hegyi József Ciceróból1) és Pliniusból fordítgatott, id. Kovács 
József a «Magyar Aeneis *-ek számát gyarapította és emellett lefor- 
dítá Racine-nek «A Vallás* czímü müvét. (Megjelent Komáromban, 
1798.) Lethenyei Plutarchos «Ékes mondásait »a) ültette át nyel
vünkre, Mándi Sámuel római mesékben tett próbát. Miháltz István 
Vanier Jakab «Paraszti Majorság*-át, melyet már Baróti lefordí
tott, újra kiadta, s ezen kívül lefordította Tertulliánnak a régiségek
ről írt könyvét. Molnár Ferencz «Magyar Catot* bocsátott közzé, 
Molnár János szepesi kanonok az Iliassal foglalkozott s ennek ál
tala eszközölt átültetéséből a «Magyar Muzeum *- bán mutatványt is 
közölt. Fordította ezenkívül Hesiodost(«Magyar könyvestár* 1783.), 
Herodot-ot («Régi jeles képek* czímü müvében), Euripidest, Ara- 
tost és Athenaiost. Nagy János, győrmegyei szolgabíró az Aeneist8) 
fordította, de csak töredékenként. Német Antal «Ezop élete és fa
bulái* továbbá «Trój a királynéi* czímü munkáival lépett a fordí
tók sorába. Gyerkényi Pyber Benedek «Seneca válogatott leve
lei*-vei birkózott meg, Ságby Károly Sokrates «Mainomenos * -ét 
és Diogenes beszélgetéseit fordította. Sándor István, a «Könyves
ház# érdemes kiadója, az «Orras Ovidnak deákból fordított válto
zásait* bocsátotta közzé Győrött 1792-ben. Simonyi Pál fehérvári 
kanonok «Eschines, Socrates tanítványának beszélgetései* czímü 
munkájával lépett a nyilvánosság elé. Szilágyi Márton Xenophon 
«Ciropadiá»-ját és Haller «A szent írásbeli igazságokról írott le
velei »-t ültette át nyelvünkre, Buczy Emil Plátóból fordítottra 
« Politika X könyvét, Eutyphrot, Critont, Phsedont, és Theagest

*) Cicero kiválogatott levelei. Szeged, 1804. Újra 1816-ban, megbö- 
TÍtve Pliniusból vett válogatott levelekkel.

*) Apophtegmata, azaz ékes és rövid mondások. Pécs.
s) Magyar Virgilius, azaz Virgil Aeneisének némely darabjai. Győr,

1806.
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készítette el, de mindezek csak manuscriptumban maradtak. 
Édes Gergely, a kinek műfordítói munkássága inkább az 1818— 
1832-ig terjedő korszakra esik, ez időben 1805-ben «A téjusi Ana- 
kreon# verseit adta ki. Aranka György végül, az erdélyi irodalmi 
mozgalmak e kiemelkedő alakja, Catullusból fordított, magyaros 
mértékben. Ezenkívül tőle vannak még a következő fordítások is : 
«A budai basa#, francziából. (Bécs, 1791); Júlia levelei Ovidiushoz, 
németből (Kassa 1790), Kazinczy költségén; Ujmódi gonosztevő 
vagyis a fiúi szeretetnek jeles példája, (Bécs, 1790); «Az igazgatás 
formáiról#, irta francziául Fridrich porosz király (Bécs, 1791); vé
gül : «A keresztény léleknek halálfélelmei ellen való orvosságai#, 
francziából, (Pozsony) 1775.

Egyike volt ez időszak legszorgalmasabb fordítóinak Zechen- 
ter Antal is, a ki német eredetű létére mégis meglehetős ügyes
séggel ültetett át egy csomó klasszikus és modem írót nyelvünkre. 
Bár mindent költőiség nélkül, lapos prózában fordított, mindazon
által sokat olvasták munkáit, melyeket ezennel felsorolok: «A hi
hető Mahomet, avagy a fanatismus#, szomorujáték; Goklen Adelaide 
szomorúját ék, mind a kettő Voltairetől. Az utóbbi Bécsben jelent 
meg 1772-ben, az előbbit magam nem láttam, csak a Sándor Ist
ván Könyvesháza említi. 1776-ban Euripides • Fédra és Hippoli- 
tus#-át adta ki, 1777-ben a «Horatiusok és Curiatiusok# és a «Mit- 
ridates# czímü szomorujátékot, melyeket 1785-ben a Prágában 
megjelent «Magyar Anacreon# követett.

Még megemlítjük Győrfi Jánost, a ki «Klimius Miklósnak 
föld alatt való útját# fordította magyarosan és elég híven; Német 
Pált, a ki «Ezopus életét és fabuláit# adta ki, MéheB Istvánt, a ki 
Corn. Nepos «Geographiai kulcsát# és Nagy Lajost, a ki Cató ver
seit bocsátotta közzé.

X. A  népies iskola műfordítói.

Minthogy az az irány, melyet irodalmunkban Dugonics And
rás kezdett legelőször művelni, leginkább arra czélzott, hogy a köl
tészet mind tartalomban, mind formában magyar legyen: termé
szetes, hogy ez irány emberei sokkal kevésbbé foglalkoztak idegen 
remekekkel, mint a francziás és a klasszikái iskola megindítói. De 
azért itt is találkozunk szorgalmas műfordítókkal, s épen a debre- 
czeni kör egyik jelese, Földi János volt, a ki — mint már említet-
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tűk — szigorúan megkövetelte a fordításnál az anyagi és amennyire 
iehet az alaki hűséget is. De valamint ő sem, úgy a népies iskola, 
többi tagja sem iparkodott megfelelni e szabálynak, s ezt az ö 
szempontjukból kiindulva — helyesen is tették. Mindenre magyar 
köntöst szerettek volna aggatni s azért inkább csak utánzatokkal 
léptek a közönség elé, mint tulajdonképeni fordításokkal. Példát 
ez utánzatokra Dugonics adott, a ki Heliodorus «Aethiopikája» 
után írta meg «A szerecsenek» czímü müvét, «A gyapjas vitézed
ben pedig Valerius Probus Argonauticonját követte. A «Nevezetes 
hadi vezérek# (Pest 1817) Nepos és Plutarchos-féle életrajzokat 
tartalmaznak, szintén meglehetős szabad átdolgozásban. Dugonics 
lefordította Sallustius «Catilina»-ját, Plantus «Menechmus»-át és 
Miles «Gloriosus»-át is; az utóbbi két darabot el is játszották a 
szegedi gymnazium iskolai szinpadán, de amennyire én tudom, a 
három fordítás közül egyik sem látott napvilágot. Mint Heinrich 
Gusztáv kimutatta, Dugonicsnak «Kun László# és «Bátori Mária* 
czímü drámái is nem egyebek szabad fordításnál.

A népies iskola fordításai közül kétségkívül legelterjedtebb 
volt a Szálkái «Átöltöztetett A eneise#1); Blumauer e hires trave- 
statióját közönségünk annyira megkedvelte, hogy még kéziratban 
is sok példánya forgott közkézen. Szálkái fordításának csakugyan 
nagyok az előnyei; már az sem kis dolog, hogy meg birta tartani 
azt a nehéz strófaszerkezetet, melyben a Blumaner stanzái van
nak írva, de ennél még nagyobb érdeme, hogy zamatos magyar
sággal tudta visszaadni ennek elméskedéseit. Igaz, hogy ott, ahol 
a német költő finom gunynyal él, az a fordításban többnyire el
veszik és nyerseséggel van pótolva de általában nagyon 
jól eltalálta az eredeti hangját. Szálkáitól van még a következő 
fordított opera-libretto is: Pikhó herczeg és Jutka Perzsi. Pest, 
1794.

Harmadik nevezetesebb fordítója ez iskolának Simái Kristóf, 
a vígjátékíró; hogy hány vígjátéka eredeti és hány fordított, bajos 
megmondani, minthogy e tekintetben nem volt scrupulosus, s nem 
tartotta szükségesnek odailleszteni az ő neve mellé az illető mű

*) Virgilius Énéássa, kit Blumauer németre travestált, most magya
rosan Szalkay Antal ur átöltöztetett. Bécs, 1792. — Újra: Blumauer átöl
töztetett Aeneise; fordította s Virgil utolsó bárom könyvének átöltözteté- 
sével megtoldta W. X. Y. Z. Páris 1833. Aillaudnál.
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szerzőjének nevét is. Pedig fordításaiban meglehetős híven ragasz
kodott eredetijéhez, miként ezt Erdélyi Károly ki is mutatta a 
•Philologiai Közlöny# 1881. évi VII. füzetében, a német szöveg
gel párhuzamosan közölve Simái «Igazháziw-jának1) egy-két jele
netét. Valamint ebben, úgyMoliére «Fösvény«-ének fordításában2) 
is megmagyarosította a neveket. Harpagont Zsugorinak, Anselme-t 
Némedy Istvánnak nevezi, Simon mester pedig Kötmög zsibvá- 
sáros lett nála. A darab «állapot*-ját úgy mondja el, mintha az* 
Magyarországon esett volna meg; egy kis történetkét beszél el, s 
a végén hozzá teszi: «Ennyi a hagyomány, a többi költött dolog- 
A játék helyheztetik Révkomáromban» .8) Az említetteken kívül még 
két színdarabját sorolom itt fel, még pedig olyanokat, melyeket 
maga is fordításoknak vall; az egyik Plautus «Váratlan vendége 
a másik Weisse «Házi orvosság* czímü vígjátéka, mely utóbbi 
szintén Endrődy Magyar Játékszínében látott napvilágot. Simái 
valamennyi munkáját, s így fordításait is, tősgyökeres magyarsággal 
irta meg; nyelve — mint Szász Károly is megjegyzi — folyékony,, 
csakhogy nem erőteljes.

E helyen akarok szólam Csokonai Mihály műfordításairól is,, 
a ki bár szorosan véve nem tartozik a népies iskolához, de mégis 
ehhez állott legközelebb. Debreczen nagy fia már irodalmi pá
lyájának legelején sürüen fordítgatott klasszikus és modern iro
dalmakból, különösen pedig Metastasióból. A dallamos nyelvű 
olasz poéta nagyban hozzájárult Csokonaink verselő technikájának 
fejlesztéséhez, s azt hiszem, kivált e fordításoknak köszönhetjük  ̂
hogy a müforma egyik legügyesebb mestere lett belőle. Már 1793 
táján, mikor a Békaegér-harczot írta, átültetgetett egyetmást nyel
vünkre, de e fordításai nagyobbrészt csak kéziratban forogtak a 
debreczeniek között. Csurgón lakta idejében készültek el «Vergi
lius Georgikái*. Csokonai maga említi, hogy e fordítást teljesen be
fejezte, sőt hogy a második könyvet meg is küldte gróf Festetics 
Györgynek, de fájdalom, az egész nyom nélkül elveszett. Meglehet,, 
hogy a keszthelyi könyvtár valamelyik zugában lappang.

Csokonai legkitűnőbb műfordítása, mely egyúttal egész for

*) Igazházi, egy kegyes jó atya, mulatságos játék 5 felv. Kassa, 1790~
a) Zsugori, telhetetlen fösvény ember, vígjáték 5 felv. (Megj. Endrődi 

Magyar Játékszínében. I. köt.)
3) L. Szász Károly: «Moliére*forditásaink»-ról.
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dított irodalmunknak egyik díszét teszi, Kleist Ewald «Tavasz*-a. 
Az eredetit Kazinczy Ferencz küldötte meg neki, miként azt meg 
is jegyzi egyik Kis Jánoshoz írt levelében: «Ennek (Csokonainak) 
minden munkáimon kívül egy Kleistot és Bürgert küldöt
tem, s akartam, hogy ezeknek példájok szerint ne névnapi kö
szöntőket, ne török marsokat írjon, hanem dalija a szív szelíd ér
zékenységeit. » A «Dorottya^ költője méltónak is mutatta magát e 
figyelemre. Kleist-fordítása nemcsak ama meglepő tapintat által 
tűnik ki, melylyel az eredetinek hexametereit 8 és 7 szótagu ke
reszt-rímes sorokkal helyettesíté, hanem egyszersmind ama hŰBég 
által is, melylyel a német szöveg minden árnyalatát iparkodott 
megóvni. «A fordításban — így szól a bevezetésben — leginkább 
az a czél állott előttem, hogy ennek e gyönyörű poétának egy sza
vát, vagy annyival inkább egy képecskéjét el ne hagyjam vagy gyar
lóvá ne tegyem, vagy meg ne homályosítsam, mi miatt sokszor in
kább tettem hozzá s a verset pótoltam, mintsem hogy a rövidítés 
és szorítás miatt valamely szép szavát vagy gondolatát elmellőz
zem vagy meggyomrozzam.*

Kleist mellett legszívesebben foglalkozott Mária Terézia ud
vari poétájának, a már fentebb említett Metastasiónak énekes játé
kaival, melyekből, nézetem szerint többet fordított annál a kettőnél, 
melyek nyomtatásban megjelentek. Czímeik: «A pásztorkirály, ér
dekes pásztorjáték három felvonásban, szerzette Metastasio Péter. 
Nagyvárad, 1806.# «Galatea, énekes játék, szerzette Metastasio 
Péter, császári poéta. Várad, 1806.» Már ezek sokkal kevésbbé si
kerültek a «Tavaszinál, a mi természetesnek fog feltűnni, ha meg
gondoljuk, hogy Metastasiónak majdnem egyetlen bája: az ő 
zengzetes verselése, melyet magyarban bizony nehéz elérni. Ki
tűnően fordított Csokonai Anakreon-féle dalokat is. Már Gyulai Pál 
említette egyetemi előadásaiban, hogy senki sincs Berzsenyin kívül 
az egész magyar irodalomban, ki a klasszikái szellemet oly kitü
nően tudta volna átültetni nyelvünkre, mint Csokonai, aki Ane- 
kreon-fordításával felülmúlta valamennyi elődjét. Lefordította Cso
konai Torquato Tasso «Amintas»-át is, ezzel a második magyar 
Tasso-fordítást bocsátva közzé. (Az első: Tanárky «Megszabadított 
Jeruzsálem# *e volt, melyről később.) A prózában fordított költe
mény szintén Váradon jelent meg, ugyancsak 1806-ban. Ameny- 
nyire lehetett, Csokonai visszaadta benne Tasso enyelgő hangját, s 
csak azt kell sajnálnunk, hogy ezt nem inkább kötött alakban
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tette, holott ő ebben nagyobb művész volt, mint a kötetlenben. 
Végül hadd említsem, hogy átdolgozta magyarra a «Batrachomyo- 
machiát* is, amely mű azonban inkább megy eredeti, mint fordítás 
számba. — Csokonai a <■ Magyar Hírmondó* 1794. évf. 64:?. lap
ján egy jelentést bocsátott közzé munkáiról; ezek között találhatni 
a következő — részben elkallódott — műfordításai czímeit is : Pat- 
ravszki, vígjáték Terentius után; Cyrus és Lysimachus, két szó- 
morujáték Rue Károly franczia poéta után; Az Elhagyatott Didó, 
énekes játék Metastasio után; A Pásztorsíp, Sikanéder és Mozart 
után; Metastasio 17 cantateje és canzonettája; Az Elragadtatott 
Veder, comica epopeia Tassoni után.

Sárvári Pál «Csokonai életének töredék-vonalain-ban1) em
líti, hogy fordított a költő Ovidiusból és Anacreonból is, s hogy to
vábbá átültette Metastasio «Szabadulás* czímü müvecskéjét is. 
Fordította Popé egy idilljét is, csakhogy már ezt nem az eredetiből, 
hanem franczia prózai fordításból, még pedig rendkívül híven. 
A «Diétái Múzsáiban is számos olaszból fordított dolog akad, töb
bek között Metastasio «Angelica»-ja; van aztán ott sok apróbb 
dalocska is, melyeket nagyobbrészt Eschenburg «Beispielsamm- 
lung»-jából fordított Csokonai. Megemlítjük még, hogy Kölcsey 
azt is felrója neki, hogy «eredeti* dalai között sok van olyan, me
lyek tulajdonképen nem is eredetiek: «Különös, így szól, hogy 
épen az, ki leginkább prédikálta literatúránkban az originalitást, 
legtöbb darabokat idegenek után készített, s nem több szabadság
gal, mint Vérségi a maga dalait, melyeknek orgináljaikat Ramler 
gyűjteményéből maga kimutatgatta, valamint azokat is, melyeket 
az «Aglájá»-ban ki nem mutogatott.» Azt hiszszük, Kölcsey e rész
ben nem itélt egészen elfogulatlanul, épúgy, mint nem akkor, mi
kor Csokonai Tasso és Metastasio fordításait «nagyon középsze
rűeknek)) mondta. Végül csak azt, hogy Csokonai Moliéreből is 
fordított: még pedig «A képzelt beteg* híres harmadik intermé- 
-dejét.

A debreczeni körnek már két ízben említett jelese, dr. Földi 
János szintén sok fordítással gyarapította irodalmunkat, melyek 
leginkább az akkori folyóiratokban elszórva láttak napvilágot. 
A «Heliconi Virágok*-bán is találhatni néhány horatiusi és catul- 
lusi verset az ő «igaz, idegennel nem egyveleges magyarságában*.

*) Kisfaludy-társaság évlapjai. 1846.

Digitized by v ^ o o Q l e



668 RADÓ ANTAL.

Tőle van még: Reland Adorján «Galatea*-ja, 13elégiában; Erköl
csi Könyvecske, irta Campe (Komárom 1789) s végül «Lucinda, 
énekes játék Gellert után*, mely, mint Toldy megjegyzi, az első jó  
énekes szöveg nyelvünkben. Magam róla Ítéletet nem mondhatok, 
minthogy e mü csak kéziratban maradt fenn s hozzá nem juthattam.

Megjegyzem még, hogy a «Hunniás» éneklője, Pálóczi Hor
váth Ádám szintén fordítgatott, még pedig leginkább Vergiliusból. 
Aeneiséből az 1787-diki «Magyar Múzsa* közölt, mutatványt. Eb
ben jelent meg egy értekezése «a fordításokról* is, melyben kivált 
Bacsányi később említendő átültetéseiről szólott. Mint kéziratban 
levő versgyűjteményének már czíme is mutatja («0 és új mintegy 
ötödfélszáz énekek, ki magam csinálmánya, ki másé*), ebben is sok 
apróbb fordítása van összegyűjtve.

A «Peleskei nótárius* megörökítője, Gvadányi is adott ki 
egy fordított munkát, melynek czíme : «XII. Károly, Svéczia kirá
lyának élete.* Pozsonyban jelent meg, 179:2-ben.

XI. E korszak többi műfordítói.
Természetes, hogy az eddig megemlítettekkel korántsem me

rítettük ki az 1772— 1808-ig tartó időszak műfordítói irodalmát. 
Hogy ennek teljes képét adhassuk, szükséges azt lehetőleg egész 
terjedelmében ismernünk. Ezt az által véltem eszközöl hetőnek, 
hogy jelen dolgozatomban minden e korszakban megjelent szép- 
irodalmi fordított munkát fölsorolok. A jelentéktelenebbeket, me
lyeket az eddigi fejezetekben föl nem sorolhattam, itt állítom azért 
össze, még pedig könnyebb áttekinthetés végett betűrendben. Nem 
mondom, hogy e jegyzék teljes, de azt igenis mondhatom, hogy a 
budapesti nyilvános könyvtárakban alig lesz található ide vágó 
munka, mely figyelmemet elkerülte volna.

Alaxai József: Pásztori oktatás. Irta francziául Montazet. 1790.
Aszalay János, Kazinczy tanfelügyelői segéde: Lessing meséi. 

1793. (E  fordítást Kazinczy átnézte és kijavította.)
Balla Imre : Tréfás elméjű bölcs Diogenes Philosophusnak histó

riája. Kolozsvártt, 1782.
Bálintitt báró: Kódrus, szomorújátók, irta Cronegk. Vácz, 1784.
Bartzai Klára : Jó illatú füst, azaz Könyörgések, melyeket német

ből fordított. Kassa, 1782.
Barcsai László : A Tolvajok, egy szomorűjáték öt felvonásban, 

szerzette Fridrik Schiller, ( « Borzasztó rossz fordítás*, mondja róla Vö-
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röamarty színi bírálataiban. Ossz. M. X. k. 444.1.) Az óra járásához 
alkalmaztatott ember, avvagy a rendtartó házi gazda. Vigj. 2 felv. 
Hippelből.

Benyák Bernát: Okos elmének mulatozása. Irta francziául Brueys 
apátur.

Berzeviczy Pál : Alcides a válaszúton, irta Metastasio Péter. 
Pest, 1793.

Bethlen Imre gróf: A  posta-tzúg, vigj. Ayrenhoftól. Maros-Vá- 
eárhely, 1793.

Bornemisza János báró: Estvéli időtöltés. Kolozsvár, 1777. —  
Igaz hitet megvető szabados léleknek élete, szomorujáték. Ugyanott.

Bölönyi: Mária vagy a nemes gondolkodású parasztleány, egy 
igen szomorú történet. 1794.

Csépán István : Zrínyi Miklós, avvagy Szigetvárának veszedelme, 
vitézi szomorujáték, irta németül Werther Kelemen. Komárom, 1790.

Czinke Ferencz: Hegyfalvi történetbéli szálának magyarázatja 
vitézi versekben. Veszprém, 1794.

Legifj. Dániel István báró : Marmontel Belizárja. Kolozsvár, 1776.
Dezsőfy József gróf. Fordítások Xenophonból és a görög antholó- 

giából. (A  Felsőmagyarországi Minervában.)
Erdődy Lajos : Átok, melyet a francziáknak német versekben éne

kelt Haschka Lőrincz Leopold ur, magyar versekbe foglalt Diószegi. —  
Buda, 1793.

Fellegváry Ágoston : Herczeg Piripionak tündér története. Pest, 
1805. (Wieland «Don Silvio de Rosalva»-ja II. részének 6. könyve: Die 
Geschichte des Prinzen Biribinker.)

Fodor Pál: Bibliabéli Históriák, irta Hübner. Pozsony, 1772.
Fülep G ábor: Uzong, napkeleti történet, készítette Haller Albert. 

Pozsony 1752. — Kegyesség segítő keresztény erkölcsi elmélkedések. 
Pozsony 1795.

Gellei József: Ifjabbik Robinson, irta Campe. 1787. Hallónak 
boldog estvéje. Pozsony, 1788.

Gindel József: Telemak és Kalypso, vagyis futással győzöttetik 
meg a szerelem. Vácz, 1795. —  A nemes hazugság, egy érzékeny játék, 
irta Kotzebue. Pest, 1793.

Gorové László : Jetzid és Hába. Buda, 1806.
Gőböl Gáspár: Az első embernek elesése, irta Durand, fordította 

versekben— . 1789.
Gyarmati Sámuel: Ifjabbik Robinson, irta Campe. Kolozsvár, 

1793. —  Amerikának föltalálásáról, irta Campe. Kolozsvár, 1793.
Hajas István: A szűz Mária védelme, irta Hannenberg. Vesz

prém, 1791.
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Horváth József: Emberi okosság.
Hunyadi Ferencz: József eladattatása. Milton után. 1794.
Igaz Simon: Okosdi Sebestyén, a köznép számára írott könyv, 

Salzmann után. 1797.
Institoris Mihály : A mi urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének 

ée halálának históriája. Pozsony, 1773.
Jakab András : Vasárnapi szent igék, irta Tschupiek. 1790.
Jenei Márton : A keresztnek közönséges útja, irta Haeftems Bene

dek. Pest, 1772.
Jósintzi Sáudor: A ----- nak főhadvezérnek halálos ágyában

gyermekéhez tett utolsó tanítása. Kolozsvár, 1881.
Kurádi János: A szép Uránia Amerikában, ford. olaszból. 

Pest 17%.
Kármán József: Istennel való társalkodás, irta Sturm és Tiede. 

Pozsony 1784.
Katona József: Fiatal korában több színművet fordított, melyek 

azonbau jobbára csak kéziratban maradtak. Ilyenek: Szmolenszk os
troma, Aubigné Clementia, Montbelli grófok, Üstökös csillag, Medve 
Albert.

Kelemen László: Csapi Péter, vagy a kincskeresők, vigj. Pest* 
1792. — A gazdaBszony, vigj. Pest, 1792.

Kép 6 . L . : A szerelem példája, azaz szerencsés florencziai, vagyis 
deli a Valié olasz grófnőnek magától egybeszedett történetei, ford. né
metből. — 1787.

Kibedi Sámuel: Scapin csalárdsága, irta Moliére. Kolozsvár, 1793.
Kisfaludy Sándor: Binaldo és Armida (részlet Tasso «Megszaba

dított Jeruzsálem*-ének XIV. XV. és XVI. énekéből). Megj. hátra
hagyott munkái II. kötetében. A fordítás körülbelül 1793-ban ké
szülhetett.

Kresznerics: Julianus Caesarjai. Győr, 1805.
Kún Szabó Sándor: Bomeo és Juha, polgári szomorújáték, öt 

felvonásokban, mely németből magyarra fordíttatott. Pozsony 1786.
Kóré Zsigmond: Az embergyűlölés és megbánás, irta Kotzebue. 

Bécs, 1790.
Kozma Gergely: Szerecsen rabok, irta Kotzebue. Pozsony és 

Pest, 1802.
Latzkovics János: A maczedoniai vitéz, irta b. Fridrik Trenk. 

Kolozsvár, 1790.
M. J. (B.) Gróf Pontisz, avvagy a tulajdon fia által megöletett 

atyának szomorú története. Pozsony, 1788.
Nádaskai András: Fridrik Eliziumban. Pozsony, 1788.
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Nádudvari Elek: Fogadástételnek jó illatú áldozatja. Kolozs
vár, 1772.

Nagy István: Keresztény Elmélkedések, irta Rambach János. 1790.
Nagy Lajos : Eger, 1772.
Német Pál: Ez opus élete és fabulái. Pest.
Németi Sámuel: Három prédikácziók, irta Dodridge Fülöp. — Az 

Űr asztalának méltó vendége. Pest, 1782.
Osváld Zsigmond : Panaszolkodó feleség (Erazmus beszélgetései

ből). 1787. — Gróf Essex, ezomorújáték. 1785.
Ozoly Flóra: A halandó testben szenvedő halhatatlan istennek 

históriája, irta Stamburstius. Eger, 1776.
Pajor Gáspár: Fédon, irta Mendelssohn. Pest, 1793.
Pápai István : Az emberről való levelek (Popé). Szeben, 179'.
Pasquál József: A szegénység a kevélység társaságában, vagyis 

dón Ranudo de Kolibrados, vigj. 5 felvonásban. 1806, Nagyvárad.
De la Plume: A veres barátnak egy elpusztult templom mellett 

való szomorú képzelődései, melyeket Fridrik verskölteményeiből ma
gyarra fordított—. A nagyszívüségről, 1790.

Pozsonyi Papság : A tisztségre vágyódok, vigj. Pozsony, 1790.
Sándorü: A megszabadító, éneki szerzemény, Rautenstrauchtól.
Sebestyén L .: A tündérsíp, egy daljáték. Vácz, 1804.
Sebők József: A bölcs Salamonnak utolsó szavai, irta Jablonski. — 

Huszonegy erkölcsi prédikáczió.
Seelman Károly: A minister, egy érzékenyjáték. Kolozsvár. — 

Aurelius, vagy a nagylelkűségnek néma tusakodása. Kolozsvár, 1794. — 
A tettetett beteg kisasszony, vigj., németül irta Landes. — A gyerme
kek barátja, irta Weisse. — Fanni és Maudeville, nézőjáték. — A maga 
mátkájáért ártatlanul halált szenvedett gróf Essex, szomorújáték. — 
Vailer és Aloysia, szomorújáték. — A hassziai hadi tiszt Amerikában. 
Fejérvár, 1794.

Sipos Márton: Az igaz útnak megválasztása, irta Gotti cardina- 
lis. Eger, 1775.

Slav S. J.: G. nevezetű svéd grófnénak élete, irta Gellert. Po
zsony, 1778.

Sófalvi József: A természet szépségéről való beszélgetések. (Sul- 
tzer). Kolozsvár, 1777. — Erkölcsi elmélkedések (Sultzer). Kolozs
vár, 1776.

Szaller György: Az isten a tiszta szerelem (irta Ekkartshausen). 
Pozsony, 1796.

Szerelemhegyi András: A magokkal elhitetett íilozofusok, egy vig 
énekes játék. Pest, 1795.

Szüts István: Erkölcsi és elegyes versek, németből. Pozsony, 1791.
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Takáts Ádám: Kegyes Elmélkedések. 1797.
Tordai Sámuel: A svétziai grófnénak élete, irta Gellert. Kolozs

vár, 1772.
Vályi K. András: Keresztény érzékenységek, irta Wieland. 17S9. 

A Norma és a Levélíró.
Yesselényi Mária b.: A szüntelen való örvendezésnek mestersége. 
Vesselényi Zsuzsánna b.: Gályarab, irta francziául Fenouillet 

Falbaire.
Veres M. : Elisa, vagy: Milyennek kell lenni az asszonynak *? 

Pozsony, 1803.
Vitéz Imre: A tiszta és nemes szeretet ereje (irta Dusch). 

Kassa, 1789.
Zalányi Péter: Belisarius, irta Marmontel. 1772, Kolozsvár. 
Zimmermann János : Uzong, napkeleti történet, irta Haller. 1792 
Zoltán József: Telemák bujdosása, irta Feneion 1782.

(Vége következik).
R a d ó  A.

Martialis XI, 84.

Styx komor árnyaihoz még hogyha leszállni nem óhajtsz 
Antiochus borbélyt óvatosan kikerüld.

Nem vagdalja olyan fájdalmasan össze a karját 
Phrygia vad népe, hogyha rajongva dühöng.

Alcon is szelidebb metszést tesz bélszakadásnál,
És a midón eltört csontokat összekötöz.

Nyírja meg ő egy rút Cynicus s egy Stoicus állát,
S a porlepte sörényt pályafutó lovakon.

Scythia bércze alatt leberetválhatja Prometheust,
Hogy mellét csupaszon marja ki a keselyű.

Anyjához menekül Pentheus, megélőihez Orpheus, 
Antiochus barbár késeit észrevevén.

Mert valahány behegedt sebhelyt látsz arczomon, a mely 
Mint egy ökölharczos homloka, úgy tele van ;

Nem karmolta belém ezeket haragos feleségem,
Mindezek Antiochus durvakezű nyomai.

Senki se bölcsebb már e világon a kecskebakoknál,
Mert hordják a szakáit, s nem tűrik Antiochust.

Ifj. R em ényi E d e .
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